דבר העורכת  -לימור נחום

תלמיד יקר ואהוב,

נולדת לפני כמה שנים למדינה
משגשגת ומפותחת מאוד שכל אחד משבח ומהלל
עם עצים מלבלבים ,כבישים סלולים בנינים
רבי קומות וצבא ההגנה לישראל
אתה מביט סביב נושם עמוק ואומר בגאווה
אני גר בארץ הכי מתקדמת והכי טובה
ארץ חלב ודבש ארץ האבות
ועוד המון מעלות חשובות
מנופים מתנשאים אל על ובונים את ירושלים
ואת כל ערי ישראל באהבה
ובשמיים חגים ממעל מטוסים משוכללים של הצבא
מדענים וחוקרים ישראלים מקבלים פרסים
בינלאומיים חשובים על הישגים מרשימים בתחום
הטכנולוגיה והמדע
אבל ילד יקר....חשוב שתדע!
לפני שבעים שנה ....
לא היתה ליהודים בכלל מדינה....
אם תשאל את סבא או את סבתא מאוד תתפעל
כשתשמע שאולי הם בכלל לא נולדו בישראל
וכשהם היו קטנים מדינת ישראל אולי עוד לא נולדה
ובשבילהם כל מה שיש לך היום
היה רק חלום או אגדה.....
אבל בדיוק לפני שבעים שנה התרחש הנס
הקב"ה החליט שהגיע הזמן ושעם ישראל בשל ומוכן
והוא כבר דאג לכל הענין....
כל נציגי האו"ם התכנסו להכריע בנושא
הרגיש והחשוב
האם לארץ הקודש עם ישראל היקר אכן ישוב?....
בכל המקומות ישבו אנשים מתוחים ונרגשים
לשמוע מה יוחלט ,כולם כל כך ציפו לגאולה.......
והנה הגיעה ההודעה הגדולה
בארץ ישראל תהיה מדינת היהודים
זו היתה סיבה טובה לצאת בשירה ובריקודים!!!
מעגלים מעגלים של יהודים שציפו בכליון עיניים
לחזור לארץ ישראל ולבנות בה את ירושלים
אך מסביבנו לא כולם קיבלו את הבשורה בשמחה
ערביי האיזור החלו לתכנן את המתקפה
על העם הקטן וארצו החדשה
אך נקצר ופשוט נאמר
שום דבר להם לא עזר

הם לחמו בנו מן היום הראשון
והעם הקטן ספג לא אחת מהם מהלומה או מכה
אך עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה
הקב"ה עשה לנו נס אחרי נס
והוכיח לכולם מסביב
שאנחנו לא העם הכי גדול במזרח התיכון
וגם אין לנו צבא ענקי -הכל נכון
אך יש לנו אלוקים בשמיים ואנחנו עמו האהוב
ובמבחן התוצאה זה הכי חשוב.
הגענו להישגים מרשימים בכל תחום,
ופיתחנו גאוות יחידה
הגשמנו את החלום והחיינו את האגדה
עם ישראל חי וליבו פועם בהתרגשות!
ותאמינו לנו ילדים זה לא היה ברור ופשוט.....
את כל הסיפור הזה תמצאו באלבום הקלפים
ותוכלו לראות איך התגשמו בנו דברי הנביאים.....
שידעו לחזות ולנבא שעוד נשוב לארצנו ונראה
בבנינה ושעוד ילדים וילדות ישחקו ברחובותיה
לארץ הקודש חזר העם שכל כך התגעגע
חרש וזרע ובנה ונטע באהבה
עד שנתנה פריה הארץ הטובה
נכון שעדיין לא הכל מושלם...
והגאולה רק בתחילת הדרך
חסרים לנו עוד הרבה דברים טובים שעוד לא מוכנים
למשל שירת הלווים ועבודת הכהנים
הדלקת המנורה ועליה לרגל לירושלים הבנויה
אך עדיין ישנה סיבה גדולה להודיה
לבורא העולם שמחדש בטובו בכל יום תמיד
ומאפשר לכם לגדול כאן  -אתם דור העתיד
שוחחנו רבות על אוהב ישראל
הרב החשוב המאיר באור יקרות נוצץ
מי הוא ? כמובן הרב גץ
ששימש כרב הכותל והיה צדיק בעל עין טובה
ולב חם לכל יהודי
הרב הזה היה באמת מעולה ויחודי
כמיהתו ותפילתו לבנין ירושלים
הורגשה בכל תפילה בה נזלו דמעותיו כמים
שתושלם הגאולה וייפסקו היסורים והצרות
לעם ישראל המצפה לה כבר דורי דורות
אנו מזמינים אתכם בעלון לטייל איתנו
ברחבי מדינת ישראל ותולדותיה
בהלימה לנעשה בביה"ס לאור חזון הנביאים
וכשתסיימו תשמרו את המזכרת החשובה
כי יום ויבוא ותהיו אתם סבא או סבתא בעזרת ה'
ואז תשבו עם איזה נכד ותספרו לו
כיצד נראתה המדינה
כשהיתה רק בת שבעים שנה......

מאיתנו באהבה,
צוות ביה"ס

דבר המנהל

בבואנו לסכם את המחצית הראשונה של שנת הלימודים בצל
חגיגות שנת השבעים למדינת ישראל נדרשים אנו להתבונן
בנס הגדול של חזרת עם ישראל לארצו וקיום הנבואות
הכתובות בתנ"ך.
למדנו מרבותינו  ,כי יש לחלק את ההיסטוריה של עם ישראל
לשני תקופות  .הראשונה מיציאת מצרים ועד חורבן הבית
הראשון .והשנייה מבניין בית שני והפסקת הנבואה ועד ימינו.
יציאת מצרים לימדה על השגחת הבורא באמצעות עשרת
המכות והאותות והמופתים שהמשיכו בקריעת ים סוף  ,מעמד
הר סיני  ,המן  ,בארה של מרים ענני הכבוד ועד כיבוש הארץ
בהנהגת יהושע בן נון .הניסים המשיכו בימי הנביאים הראשונים
והאחרונים עד חורבן בית ראשון .לעומת זאת מאז שפסקה הנבואה
ומימי בית שני אנו נמצאים בתקופה של הסתר פנים ורק מי שזוכה ללמוד
תורה מסוגל להתבונן בהשגחת הבורא מתוך ההסתר פנים שנוצר בהעדר הנבואה
והניסים המתוארים בתנ"ך.
לפני חודשיים כתב לי חבר ילדותר' דוד כרפס את הדברים הבאים:
"מי שלא מבין שחזרת עם ישראל לארץ ישראל היא נס א-לוהי גלוי ומימוש ההבטחות
והנבואות התנכיות ,מי שלא מבין שקינון המדינה ועצמאות ישראל היא נס פלאי ובלתי
נתפס .מי שלא מכיר בשחרור ירושלים בששת הימים כהארת פנים מופלאה של השי"ת.
מי שלא מבין שניצחונות ישראל במלחמות ,מבצעים ,ספורט ושאר הישגים נתפס בכל
העולם ככבודם של ישראל וככבוד לא-לוהי ישראל ושח"ו שפלות המדינה בכל מיני
מצבים ובכל הענפים נתפס כחלול שמו יתברך ',מי שלא מבין ששם ה' שנקרא עלינו
בא לידי ביטוי בכל רגע שמי שמכונה ישראל פועל בעולם פשוט לא מבין כלום!!!
אסור לנו להתכחש למהלך הא-לוהי האדיר ביותר מאז מעמד הר סיני"( .עכ"ל)
אכן כך  ,כל ישראל ערבים זה בזה .ביטוי לכך היה בהתרגשות שאחזה בכולנו בשעה
שיחד עם חיילי צה"ל התכנסנו לקריאת שם מבנה הת"ת על שם הבוגר היקר סגן דוד
גולובנציץ ז"ל .עיקר המסר החינוכי המכוון אותנו בכל מפעלינו הוא שבדומה לימי בית
שני גם היום אור וחושך משמשים בערבוביה וכי ה' מנהיג את עולמו בדרכים נפלאות
הנשגבות מבינתנו.
בצד חשיבות לימוד התורה נמשיך ונחנך לאהבת הארץ ,לבניינה ,לעידוד העלייה
מהתפוצות לשילוב העולים החדשים ,ולקידום התלמידים במקצועות השונים כפי
שעולה מהישגי המיצב המפארים את הצוות האיכותי ובעיקר את התלמידים היקרים
של ת"ת אהבת ישראל.
ביום טו בשבט נתרפק מחדש על יפי ארצנו ,נשיר משירי ארץ ישראל ,ונשמח בנטיעות
ונודה לה' על החסד העצום בו אנו לומדים בארץ ישראל ,באהבת ישראל מתוך שלווה
וביטחון כי התהליך יוביל לגאולה השלמה בב"א.

בנימין נתאי

סיכום מחצית ראשונה במדעים

את השנה פתחנו עם פרוייקט הקשור לסביבת
ביה"ס,טיפחנו את גינות ביה"ס ע"י גנן מקצועי,במקביל
ניקח חלק בפרוייקט הנקרא "סביבה קרובה לבית" בו
מאמצים גינות הסמוכות לביה"ס.

סיכום מחצית תשע"ח במתמטיקה

בסיומה של מחצית ברצוני לסקור בפניכם את הנעשה בשעורי חשבון
בבית הספר.
כל כתות בית הספר לומדות בספרי הלימוד של מסלולים בהוצאת מט"ח.
הלמידה בשיטה זו מוכיחה את עצמה ומוטמעת היטב בתלמידים.
התלמידים מדברים במונחים מתמטיים ,לומדים לנמק ופשוט תענוג
לראות את רמות החשיבה הגבוהות שלהם.
מבחני מיצב חיצונים  -נפתח בבשורה משמחת ,בית ספרינו הוציא
ציונים גבוהים ביותר במיצב החיצוני שנערך בשנה שעברה הן בכיתות
ה' והן בכיתות ח' .ודורגנו במקומות הגבוהים בירושלים ובארצי.
הספקים עפ"י תוכניות הלימודים :בכל הכתות רמת הלימודים
וההספקים מצויינים .בכתות מסויימות אף תגברנו וחילקנו את הכתות
לקבוצות כדי שהלמידה תיהיה יותר יעילה ונוכל לתת מענה לכל ילד
וילד.
שימוש בטכנולוגיה בית ספרינו מצוי בקדמת הטכנולוגיה קיימים
מקרנים בכתות המאפשרים למורים להעביר שיעורים מתוקשבים,
להשתמש בספרים דיגיטלים וביישומונים הממחישים היטב את
הנלמד .וכל זאת תודות לכם ההורים.
לוחות פעילים אנו בשלבי סיום הכנת "לוחות פעילים" לכל כיתה
וכיתה שמעבר להיותם מרהיבי עין .ישמשו את התלמידים בלמידה.
ויהוו חלק פעיל בשיעורים.
מבחנים שבועיים ,מבחני מנהל  ,מיצ"בים ומיפויים :מבחנים
שבועיים  -במספר כתות התחלנו לתת דף שבועי המכיל בתוכו חזרה
על נושאים שונים שנרכשו ונלמדו במשך השנים .על דף זה התלמידים
נבחנים בשבוע שלאחר מכן .ראינו ששיטת עבודה זו סייעה מאד
לתלמידים והנושאים נשארו בבחינת "בכל יום יהיו בעינך כחדשים".
מבחן מסכם :מבחן מנהל כבכל שנה אנו עורכים מבחן זה בסיום
כל מחצית .בעקבותיו נערכים מיפויים הנותנים לנו תמונה מדוייקת.
ברמת הכתה  -מידע זה מאפשר לנו לבחון את הקשיים שהתגלו בכתה
ולהנחות את המורה כיצד לטפל בהם .ברמת התלמיד  -בניית תוכנית
פרטנית בהתאם לקשיים שנתגלו אצלו.
חדר חשבון :הקמנו ב"ה חדר חשבון בסיועו של הרב נתאי .חדר שבו
אנו מתנהלת הדרכה למורות הן על ידי כרכזת חשבון והן על ידי מדריכה
מטעם משרד החינוך .כמו כן ,החדר פועל כספרייה עשירה בחשבון,
ובנושא המרכזי :שיעורים פרטניים הניתנים בקבוצות וביחידני לפי
המיפויים והקשיים שהתגלו אצל התלמידים לאור המיפויים מ"מבחני
המנהל".

לסיום

ברצוני להודות לצוות המקצועי שעובד במסירות מקבל הדרכה,
משתלם ועובד ללא גבול מתוך נעימות ועזרה הדדית.
אבישג ארליך – רכזת מתמטיקה

קבוצת תלמידים יגיעו מידי שבוע לפעילות ,יפגשו עם
עובדי שפ"ע (שיפור פני העיר) ובהנחיית הגנן המקומי
שיספק ציוד נלווה יעבדו התלמידים ויטפחו את הגינה
ובכך נרוויח סביבה קרובה המהווה מקום פעולה זמין
ורחב ללמידה מרתקת וחווייתית לצד לקיחת אחריות
ופיתוח כישורי עשייה פעילה.

יצר הסקרנות והצורך לדעת הם שהובילו את האדם
לשאול ,לחקור ולגלות את נפלאות העולם.
ללא החקר והרצון לדעת הידע היה נותר נסתר
מעיננו .
כמידי שנה אנחנו בעיצומם של כתיבת עבודות
חקר בכיתות ו' .השנה השתדרגנו בתהליך
החקר והתחברנו לגופי חקר חוץ בית
ספריים אשר ילוו את התלמידים
בתהליך.
כיתה ו' 1עוסקת בתהליך חקר פתרון
בעיות טכנולוגיות ,בשילוב "מעבדת
ירושלאב" – המעבדה פועלת כמעבדה
חינוכית וחממה טכנולוגית  /אמנותית
בטכנולוגיות
התנסויות
הכוללת
מתקדמות ,תכנות ועיבוד דיגיטלי,
המעבדה מקדמת חדשנות טכנולוגית
ויצירה חופשית ועצמאית מה שיאפשר
לתלמידים למצות את רעיונותיהם בצורה
מקסימלית וחווייתית.
כיתה ו' 2עוסקת בתהליך חקר מדעי,בשילוב עם הגן
הבוטני,התלמידים התוודעו למגוון של צמחים מכל
העולם בתצוגה גיאוגרפית וכל קבוצה בחרה חקר הקשור
להשפעות סביבתיות על גדילת צמחים.
בסיום התהליך נערוך יריד חקר ושם נבחר עבודה שתייצג
את ביה"ס ביריד החקר המחוזי.
אנו מקדמים בברכה את המורה מיכל ליברמן
שחזרה מחופשה ארוכה והשתלבה בתגבור
מיומנויות המחשב בשיעורי מדעים
במספר כיתות .בתחילת המחצית
השניה ,היא תלווה את חוג הרובוטיקה
הממשיך זה שנה שניה בדגש על תכנות
ושימוש במחשב בשאיפה להשתתף
בתחרות הארצית.
אנו מקבלים בברכת הצלחה בדרך גם את
המורה החדשה אפרת בר חן שהשתלבה
בצורה מדהימה ומהירה בכיתות ובנוף
הבית ספרי.

בברכת המשך שנה פוריה ומועילה.
אסנת אדר  -רכזת מדעים.

עברית שפה יפה
בסוף שנת הלימודים תשע"ז קיבלתי ,בעז"ה ,ביראת כבוד את תפקיד ריכוז
הנושא הלשוני בבית הספר.
המורים לעברית בבית הספר – גב' רות שוב ,גב' זהבית שם טוב ,גב' לימור
נחום ,גב' לאה בן יצחק ,גב' טילי ספיר ,גב' טליה מדר ,הרב אבי פולק ,הרב
אברהם פקטר ,הרב יצחק צדיק ,הרב עופר בן דוד ,הרב שי אבוהב,
הרב דניאל כליפה.
"על קצה הלשון – ומעולמה של ספרות" .מיד
בתחילת החופש נוצר קשר עם הפיקוח הלשוני
במשרד החינוך ,ועם ִמנהלת השאלת הספרים.
הצלחנו להוסיף לרשימת השאלת הספרים ,בנוסף
לספר "בין השורות" ,את הספר "על קצה הלשון
– ומעולמה של ספרות" ,ספר המכיל בתוכו את
כל הנדרש על פי ההישגים הנדרשים בתכנית
הלימודים  -ספרות ,הבנת הנקרא ,לשון והבעה
בכתב .הספר נלמד בשכבות ג' – ו'.
מיצ"ב חיצוני בעברית .שנה שעברה התקיים בבית
הספר המיצ"ב החיצוני מטעם משרד החינוך .המיצ"ב
הועבר בעיקר לתלמידי כיתות ה' וכיתות ח' ,במקצועות הליבה
וגם בעברית .על פי בחינת התוצאות בעברית בית הספר עלה בציוניו
מהמיצ"ב הקודם ,בכיתה ח' ובעיקר בכיתה ה' .כמו כן הציון שקיבל בית
הספר היה גבוה מהממוצע הארצי( .יש לציין שגם בשאר המקצועות –
חשבון ,אנגלית ומדעים ציוני המיצ"ב גבוהים מהממוצע הארצי)
משימות הערכה בכיתות ג' – ו' .לפני חנוכה נערכו משימות הערכה
בכיתות ג' – ו' ,על מנת לערוך מיפוי כתתי המסייע לבניית תכנית עבודה
אישית וכיתתית.
יום השפה העברית – ביום שני כא' טבת –נערכו פעילויות בכל מוסדות
החינוך בארץ וגם בכנסת בנושא השפה .בבית ספרנו נערך חידון פומבי
"אלוף העברית" .בשלב א' חולקו חומרי למידה בנושאים :איך אומרים
בעברית?  -מילים עבריות חלופות למילים לועזיות המשמשות אותנו ביום
יום .מילים נרדפות .ניבים ופירושיהם .לשלב החידון שני התלמידים עם
הציון הגבוה בכל כיתה .כל המתמודדים הפגינו ידע רב! כמו כן גם ההורים
וגם התלמידים שצפו בחידון .יישר כוח לאלופים :מקום ראשון – אריאל
ארסלן .מקום שני – יוסף חפץ .מקום שלישי – ישראל מאיר זלצר
ונתנאל בוגומולוב
מרוץ הצב"י  -השנה התקיימו שני מסלולים :סיפור
בנושא חופשי או סיפור לאור דמותו של הרב גץ
זצ"ל .קיבלנו סיפורים מדהימים ומתוכם יבחר
הסיפור הכי מעניין בכל כיתה.
אני קורא באהבת ישראל – בעז"ה בזמן הקרוב
יתחיל מבצע של קריאה קולית נכונה .בכיתות ב' – ו'.

בהצלחה לכולנו
הרב דניאל כליפה
רכז חינוך לשוני

במסגרת הפעילות החינוכית בחטיבה בחודש כסליו ,
יצאו כיתות ז לימי למידה משמעותית חוויתית בה הם
יישמו את מה שלמדו בתקופה האחרונה .
התלמידים התבקשו להכין עבודה בקבוצות בנושא מלאכות השבת  ,התלמידים אספו חומר וערכו אותו
במצגת  .התקבל תוצר נפלא של כל מלאכות השבת מבוארים ברמת הגדרה  ,מקור הלכתי  ,אב ותולדה
ודוגמה מימינו אנו.
הסיור בחוות השבת המחיש את כל המלאכות ונתן להם התנסות במלאכות שאינן מצויות בדרך כלל.
בין השאר הם תרגלו חורש וזורע  ,דש וזורה  ,אופה ועושה  2בתי נירים.
במקביל כחלק מההכנות לבר מצווה התלמידים הכינו עבודה בנושא התפילין  ,ובסיומה הם יצאו
לסיור במכון עוטר ישראל שם ראו כיצד מכינים את התפילין  ,ולאחר מיכן ביקרו במוזיאון יד
ושם שם חוו מה זה מסירות נפש לתורה ומצוות בזמנים קשים יותר .
התלמידים חזרו עם כוחות  ,ידע ומטען רוחני רב שמשפיע עליהם
בהתקדמות האישית בתורה ויראת שמים.
לפני חנוכה התלמידים השתתפו בסדנא של אור ומוטוריקה דרך
פעילות ג'אגלינג  ,כל תלמיד התנסה במכשירים שונים דבר
שהעצים את החוויה ואת התרומה האישית אותה קיבל.
בסיום הסדנא הם צפו במופע אור ואש במכשירים אלו.

תוצאות המיצב

השנה בחרנו כיעד בית ספרי את נושא האקלים תוך מטרה
להעניק לתלמידים מתן תחושת מוגנות ותחושה טובה יותר
בזמן שהותם בבית הספר.
יצירת סביבה של אקלים חינוכי מיטבי יש בה בכדי להביא בין היתר גם
להתפתחותם הרגשית והמוסרית ,ואף לאפשר למידה ורכישת מיומנויות
וערכים.
עם זאת אני מאמין כי הצלחת תהליך כזה תלויה ברמת השותפות של כל הגורמים:
ההנהלה ,צוות המורים ,התלמידים ,והורי התלמידים וכמובן התלמידים עצמם.
את העבודה האקלימית המערכתית ההנהלה התחילה עוד בסוף שנה שעברה.
מתוך תובנה שתפקיד המורה כמבוגר משמעותי הוא להיות נוכח ,ולקבוע גבולות וכד' החליטה
ההנהלה על מתן הפסקה אחידה לכלל התלמידים מה שנותן אפשרות להקצות נוכחות מורים
גדולה יותר בזמן ההפסקה ותרבות ארגונית משופרת יותר.
הוקם 'צוות אקלים' שתפקידו להוביל את האקלים הבית ספרי .גם הפיקוח סייע והיקצה
מדריכת אקלים לשם קידום התהליך .ובנתיים ,אחד התוצרים של הצוות היה בניית משחק
שמטרתו לאתר האתגרים האקלימיים הדורשים עבודה בכיתה .המשחק עובר בכיתות ומביא
את התלמידים לדיון ושיח פורה בנושא האקלים.
העבודה על אקלים בבית ספר מחייב את כולנו ללמידת שפה חדשה .ישנה השתלמות בית
ספרית לצוות שמטרתה ללמד 'שפת אקלים' שחלק מהנגזרות של שפה זו היא להיות 'מגדלור'
עבור התלמידים והדרכה לשימוש במשובים ובחיזוקים חיוביים לתלמידים.
גם מתן מענה פרטני לתלמידים הזקוקים לסיוע יש בו בכדי להשפיע ולסייע לאקלים מיטבי,
בבית הספר יש מטפלות רגשיות ומורות להוראה מתקנת ,מורות עולים ,צוות שעות פרטניות
לשיחות אישיות וסיוע לימודי לתלמידים מתקשים ואף היתה הרצאה לצוות על ידי מנהלת
מרכז 'תעצומות' העוסקת במתן כלים לתלמידים עם קשיים חברתיים.
אנו בעיצומה של עבודה :למידה ,בניית תוכניות עבודה,
שיח עם הצוות במפגשים קבועים ועוד.
נישא תפילה יחד שמאמצינו ישאו פרי ונגיע יחד בעבודה
משותפת של כולנו לאקלים חינוכי מיטבי.
בברכה
מר מירסקי יהודה  -יועץ ביה"ס

הישגי תלמידנו זכו להערכה רבה על ידי הממונים במשרד החינוך .החל מדברי המפקחת על הוראת
מדעים שהביעה הערכתה וברכתה על ההישגים המעולים אשר מיצבו אותנו בעשירון הגבוה ביותר
כלשונה.
אנו מודים לרכזת אסנת אדר שהוכיחה כי הכשרת המעבדה תרמה משמעותית לקידום הוראת
המקצוע כמו גם עבודות החקר שמובילה עם תלמידי כיתות ו ואי"ה במחצית השנייה נגבש קבוצה
איכותית של תלמידים ללימוד רובוטיקה.
ברכות לצוות אנגלית על הישג ראוי לשבח כדברי המפקחת על
הוראת האנגלית ,שבקשה כי נשמש דוגמא לדרכי הפעולה שצוות
האנגלית נוקט לאור העובדה שתלמידנו ממוקם בעשירון העליון
בארץ.
הישג מרשים במיוחד נרשם גם במתמטיקה שמובילה גב' אבישג
ארליך וזכתה להערכה רבה על הגישה המקצועית  ,המסירות
וההשקעה המרובה בקידום התלמידים שהניבה פירות מתוקים
.
גם בתחום הוראת העברית היה ביטוי להתקדמות משמעותית
של תלמידנו שעלו מעשירון  4לעשירון  7הודות להשקעה
ולגישה המקצועית שהובילה גב' לאה בן יצחק ,רב ברוך וולנר,
מחנכי הכיתות.

כמו בימי תור הזהב של אהבת ישראל שוב מסיבת חנכה
ברוב עם והפעם בבית הספר לאומנויות .שוב מקהלת
בתלמידים בניצוחו של שלום כינורי ,הצגת
מלך השמחה של התלמידים בבימויו
של ירון זסופר והדלקת נרות
מצד החזן נפתלי ורטהיים
של
מקצועית
והנחיה
מנחם טוקר מרדיו קול חי
שתרמה להנאת ההורים
והתלמידים.

מדין הכרת הטוב למשפחת
גולונציץ שאב המשפחה שימש
יו"ר וועד הורים הוחלט כי שם
המבנה לזכרו של בנם בוגר 'אהבת
ישראל סגן דוד גולובנציץ ז"ל
את האירוע כיבדו רב העיר
החינוך
,שרי
ירושלים
והמשפטים ,חברי כנסת ,וראש
העיר ירושלים ,ומפקחי משרד
החינוך ובכירים בעירית ירושלים
וחיילי חטיבת גולני  .מקהלת
התלמידים בניצוחו של שלום
כינורי והחזן נפתלי ורטהיים
ליוו את הדרשות השונות וסיום
המסכת מכות לעילוי נשמת דוד
ז"ל על ידי המנהל הרב נתאי.

